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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни «Територіальне планування та просторовий розвиток» є 

формування системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі територіальне 

планування на сучасному етапі проведення земельної реформи. Під час вивчення 

дисципліни розглядаються питання: принципи та завдання  територіального планування та 

просторового розвитку на сучасному етапі проведення земельної реформи; ресурсний та 

економічний потенціал регіонів; формування системного механізму державного 

управління територіями; процес формування просторового розвитку територій; 

організація територій.  
Основні завдання дисципліни «Територіальне планування та просторовий 

розвиток» полягають у відпрацюванні навичок вирішення практичних проблем, 

пов'язаних з обґрунтуванням  сучасних планів і програмам, ефективного використання 

ресурсів усіх рівнів і видів, забезпечення якості середовища проживання задоволення 

потреб громади та узгодження індивідуальних запитів.   

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1 

Тема1 

Принципи 

територіального 

планування та 

просторового 

розвитку на 

сучасному етапі 

проведення 

земельної 

реформи 

 

 

1/1 

Проаналізувати 

закономірності 

територіального 

планування та 

просторового 

розвитку на 

сучасному етапі 

проведення 

земельної реформи. 

Встановити зв'язок 

між плануванням, 

землевпорядною та 

містобудівною 

документацією. 

 

 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

10/10 

Тема2.  1/1 Визначити Здача 10/10 



Завдання 

територіального 

планування та 

просторового 

розвитку 

пріоритетні 

завдання 

територіального 

планування та 

просторового 

розвитку. 

проаналізувати та 

виявити зв'язок між 

загальним 

плануванням, 

землевпорядною та 

містобудівною 

документацією 

 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

Тема3.  

Чинники, що 

враховують при 

територіальному 

плануванні та 

просторовому 

розвитку 

1/1 Визначити 

чинники, що 

враховують при 

територіальному 

плануванні та 

просторовому 

розвитку. Розкрити 

умови динамічного 

розвитку 

господарства 

певної території 

 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

 

10/10 

Тема4. 

Ресурсний та 

економічний 

потенціал 

регіону 

1/1 Показати 

взаємозв’язок 

екологічної оцінки 

і сталого розвитку 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Написання 

атестаційного 

тесту. 

10/30 

Модуль 2 

Тема1. 

Формування 

системного 

механізму 

державного 

управління 

територіями 

1/1 Розглянути 

державний, 

територіальний та 

локальний рівні 

господарського 

управління 

територіями. Знати 

основні складові 

схеми районного 

планування. 

 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

10/15 

Тема2.  

Процес 

формування 

просторового 

розвитку 

територій 

1/1 Знати дозвільну 

системи у сфері 

землевпорядної 

діяльності. 

Розглянути 

принципи 

формування 

сільських 

територій.   

 

Здача 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn) 

10/15 

Тема3. 1/1 Розглянути Здача 10/15/30 



Організація 

територій 

функціонально-

планувальну 

організацію 

територій. 
Встановити основні 

елементи 

організації 

територій. 

лабораторної 

роботи. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

elearn). 

Написання 

атестаційного 

тесту. 

Всього за навчальний курс 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Лабораторні та 

самостійні роботи повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


